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Profil zadavatele

Výzva k podání nabídky
Rada města rozhodla dne 12.6.2012 vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na
výkon technického dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně
průběžné aktualizace plánu BOZP po dobu realizace stavby „Přestavba pavilonu vodního ptactva na
pavilon evoluce v ZOO Ostrava“ ve Slezské Ostravě.
Podkladem je projektová dokumentace, kterou zpracoval Ateliér GHM v.o.s. pod zak. číslem GHM-553-0 v
dubnu 2011.
Jedná se o veřejnou zakázku na služby o předpokládané hodnotě 990.000,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka
bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko.
Požadavky na zpracování nabídky a další podmínky této veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci. Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace zasílejte na e-mail: ahorak@ostrava.cz
nebo na níže uvedenou adresu zadavatele.
Nabídku v písemné formě, v jednom vyhotovení, v českém jazyce doručte doporučenou poštou v uzavřené
obálce opatřené na uzavření razítkem, případně jinými identifikačními údaji, a označené:

Veřejná zakázka „Přestavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce v ZOO Ostrava
- TDS a BOZP“ – neotvírat
na adresu:
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nebo osobně tamtéž, kancelář č. 225a, 2. poschodí, tel. 599 443 256, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek
od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 do 15,30 hod., pátek od 8,00 hod. do 11,30 hod. nejpozději však do
pondělí 25. června 2012 do 9.00 hod.

Mgr. Renata Kolková
vedoucí odboru
legislativního a právního

Příloha: Zadávací dokumentace
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